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 ממצאי מעקב
 שימוש מסחרי בקרקעות המינהל 

, ) המינהל להל  (משרד מבקר המדינה במינהל מקרקעי ישראל  בדק 2002אוגוסט  בחודשי  מרס
"  מכו  טכנולוגי לישראל הטכניו  "וב)  שיבא להל  " (ש חיי  שיבא"המרכז הרפואי המשולב ע"ב
את השימוש המסחרי שה  עושי  בקרקעות המינהל שהוקצו לה  בפטור ממכרז )  הטכניו  להל  (

ב של מבקר המדינה 53אי הבדיקה פורסמו בדוח שנתי ממצ. ובדמי חכירה מופחתי  או סמליי 
 ). הדוח להל  ) (307' עמ(

כדי לבדוק )  בדיקת המעקב להל  ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2004בחודש נובמבר 
   .א  וכיצד תוקנו הליקויי  העיקריי  שצוינו בדוח

  מכו  טכנולוגי לישראל הטכניו  
רקע לטכניו  כמוסד להשכלה גבוהה חלי  החלטות מועצת מקרקעי כי על הקצאת ק, בדוח נאמר

, וכללי  של המינהל בעניי  הקצאת קרקע למוסד ציבורי)  החלטות המועצה להל  (ישראל 
ומחילי  עליו , המבחיני  בי  השימוש הציבורי לבי  השימוש המסחרי שעושה המוסד בקרקע

כי עבור , ח הובאו החלטות המועצה שקבעובדו. חובות ותשלומי  שוני  בהתא  לסוג השימוש
הוא יחויב לשל  הפרשי ער  , וזה עשה בה שימוש מסחרי, קרקע שהקצה המינהל למוסד ציבורי
 .1 משומה מעודכנת בהתא  לסוג השימוש5%קרקע או דמי חכירה שנתיי  בגובה 

ותו המינהל כי הטכניו  אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי בקרקע שהעמיד לרש, עוד נאמר בדוח
 . בלי לשל  למינהל דמי חכירה ריאליי  או הפרשי ער  קרקע, למטרות ציבוריות במחיר סמלי

העמיד , ומרכז גוטווירט) מ"המרכז למחקר תעשייתי בע(ת "בניי  מל, כי בשני מרכזי , בדוח צוי 
 השימוש בגי ). היי טק(הטכניו  שטחי  לרשות גופי  עסקיי  בשביל תעשיות טכנולוגיה עילית 

 .המסחרי בקרקע לא קיבל המינהל את דמי החכירה או את הפרשי ער  קרקע שהיה זכאי לה 
יפעל בהקד  לעריכת סקר שימושי  "כי הוא , 2002המינהל השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

וכ  לגביית הפרשי ער  קרקע או , בקרקעות המוחזקות על ידי הטכניו  באמצעות חברה חיצונית
 ". דמי חכירה בהתא  לשימוש המסחריתשלו  

הנהלת המינהל דנה . 2004וזה נתקבל ביוני , כי המינהל אכ  הזמי  סקר, בדיקת המעקב העלתה
,  צוי 2004בתשובת המינהל למשרד מבקר המדינה מדצמבר . בסקר לראשונה בדצמבר אותה שנה

 . הוא ימתי  להשלמת הסקר, כי היות שהנהלתו ביקשה להשלי  נתוני 
__________________ 

בדיקת המעקב . 20.6.95 מיו  721 והחלטה 19.3.85 מיו  302החלטות מועצת מקרקעי ישראל  1
כי דמי החכירה שישל  מוסד ציבורי יהיו , )976החלטה ( החליטה המועצה 22.10.03 כי ב, העלתה

ל  המוסד הציבורי מהווני  ה& לשימוש למטרה ציבורית ה& לשימוש בעל אופי מסחרי אשר בגינו יש
כי האפשרות לתשלו  דמי חכירה שנתיי  , עוד נקבע ש .  מער) הקרקע בהתא  לסוג השימוש91%

 . תישאר בתוקפה שלוש שני  נוספות, 721שניתנה בהחלטה , 5%בשיעור 
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שבשטח הקמפוס של הטכניו  נעשה , עלה, ל"מנתוני הסקר שהונחו בפני הנהלת המינהל בדיו  הנ

 דונ  משטח הקמפוס אינ  300 וכי כ, ר בנויי " מ305,000 ר מכ" מ14,000 שימוש מסחרי ב
 .בנויי  כלל

 :המינהל השיב למשרד מבקר המדינה כי בהמש  יפעל בנושא כדלקמ 
ה למועצה בנוגע לעדכו  דמי החכירה השנתיי  לגבי המכו  הצעת החלט"הוא יביא  .1

 ". לפי השומה החדשה לקרקע, הטכנולוגי
אשר תגדיר את , הוא יביא הצעת החלטה כללית למועצה ביחס לאוניברסיטאות ומכללות .2

, )כל השאר(ושימושי  מסחריי  , )"חדרי לימוד( כמוסד ציבורי 2%ישולמו "השימושי  שבגינ  
 ".  מער  הקרקע5%ישולמו "שבגינ  

הוא יפעל לביצוע סקרי  על כל האוניברסיטאות והמכללות ששוכנות על הקרקעות שבניהול  .3
 .המינהל

כי המינהל טר  החל לגבות בגי  שימוש מסחרי בקרקעות בשטח , א  כ , בדיקת המעקב העלתה
 או הפרשי ער    ריאליידמי חכירה, ת ובמרכז גוטווירט"הקמפוס של הטכניו  ולמצער בבניי  מל

   . שלה  הוא זכאי מכוח החלטות המועצה, קרקע
 ש חיי  שיבא"המרכז הרפואי המשולב ע

,  דונ 650 כי שטח  של קרקעות המדינה המוחזקות בידי שיבא הוא כ, דוח מבקר המדינה ציי 
 .  מיליו  דולר400ועליה  מבני  בשווי של 

כי במש  עשרות שני  לא בדק , יבא בקרקע וציי הדוח פירט שימושי  מסחריי  שעשה ש .1
 העלה המינהל על סדר יומו את הצור  2001רק בתחילת שנת . המינהל את השימוש בקרקעות אלה

עוד נאמר ). א  נגבי (את השימוש בקרקעות ואת הסכומי  הנגבי  בגינו , לבדוק את מהות הזכויות
) ל" החשכ להל   (2001וצר באוקטובר כי בבדיקה שעשה אג, החשב הכללי במשרד הא, בדוח

 . גופי 22"  גורמי  מסחריי  פעילויות חו+ במרכז הרפואי שיבא /נכסי "נכללו בכותרת 
 סיי  המינהל למפות את סוגי השימוש ואת הבעלויות 2003כי רק ביולי , בדיקת המעקב העלתה
יבא דמי חכירה בגי   הוא לא דאג לגבות מש2004אול  מאז ועד סו, ; במתח  המרכז הרפואי

 .השימוש המסחרי שעושה שיבא בקרקע
ÔÎ ÈÎ ‰ ‰ , ˘ÂÓÈ˘‰ ¯·„· ÂÈ‡ˆÓÓ ˙‡ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ‰ÏÚ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ÂÙÏÁ

È¯ÁÒÓ‰ ,Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ Â‡·Â‰ Ê‡Ó ÌÈÈ˙ ˘ÎÂ , ÌÈÎÈÏ‰· ÏÁ‰ Ì¯Ë ‡Â‰ Í‡
ÂÏ ÚÈ‚Ó‰ ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈÈ˘ÚÓ. 

הפעלת , כמו חנות למכירת מוצרי  לא  ולתינוק, מספר עסקאות, בי  השאר, בדוח נסקרו .2
לגופי  , שנעשו בי  שיבא או עמותה הפועלת לידו, מלונית לנשי  אחר לידה והקמת תחנת דלק

 . עסקיי 
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‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„· , Ú˜¯˜· È¯ÁÒÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· Â˜ÏÁ ˙‡ ‰·‚ Ì¯Ë Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ
˙Â Á· ‰ È„Ó‰ ,˙È ÂÏÓ·2˜Ï„‰ ˙ Á˙·Â  , ˙ÂÒ Î‰ ÌÈ·È Ó‰‡·È˘Ï. 

היה על המינהל , כי עקב עסקת החליפי  שהייתה כרוכה בהקצאת קרקע לתחנת הדלק, הדוח ציי 
 . להכי  שומות לשטחי  נשוא העסקה ולקבל את אישור הנהלת המינהל, לפעול לסיו  העסקה

‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„· ,ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰˘Ú Ì¯Ë Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ. 
תח שיבא מרכז קניות נוס, המשתרע על שטח של  פ2002כי בנובמבר , בדיקת המעקב העלתה .3

בלא שהמינהל עשה לגביית דמי חכירה ריאליי  או הפרשי ער  בגי  השימוש המסחרי , ר" מ1,483
וחנויות , בתי קפה, ובה  מסעדות,  בתי עסק15 שבקניו  פעלו כ, בעת המעקב התברר. בקרקע

 .ספרי  ומתנות
בא להקי  תחנה לשטיפת מכוניות שההכנסות ממנה כי המינהל אישר עקרונית לשי, עוד נמצא

א  המינהל לא ציי  בכתב את סכו  דמי החכירה או הפרשי ער  הקרקע בגי  . מיועדות לשיבא
 .שימוש מסחרי זה

כי השימוש המסחרי ,  הודיע המינהל בתשובתו למשרד מבקר המדינה2002עוד בדצמבר  .4
הוא ייזו  דיו  עקרוני ; ל ובידי המינהל"י החשכבקרקע שהועברה לידי משרדי ממשלה מטופל ביד

ל לש  הבהרה וקבלת החלטה בעניי  חלוקת הסמכויות והאחריות ביניה  לניהול נכסי "ע  החשכ
 . ממשלה

‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„· , ¯‡Â È· ÈÎ2004Î˘ÁÏ Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ· ‰·È˘È ‰ÓÈÈ˜˙  " ‡˘Â · Ï
ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡Â ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙˜ÂÏÁ .ÎÂ‰ ‡Ï ‡˘Â ‰‰·È˘È ‰˙Â‡· Ú¯ , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ

 ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„·) ÛÂÒ2004 (ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙  Ì¯Ë. 
של " צוות לתיקו  ליקויי "כי ב,  נאמר2004בתשובת המינהל למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 מערכ  100%המינהל נדונה השאלה כיצד להתייחס לקרקעות שיבא שהוקצו בעבר בעד תשלו  של 
כי , סוכ . ונעשו בה  שימושי  מסחריי  אשר בגינ  יש לגבות תשלו , הקצאה במועד ה לפי שוויו

בכלל זה בעבור , ל לקביעת העקרונות לגביית התשלו  בגי  הקרקע"יזומ  דיו  ע  החשכ
 .השימושי  המסחריי  שעושי  בתי החולי  הממשלתיי 

בבקשה להעביר לו ל "כי יפנה בבקשה למשרד הבריאות ולסג  החשכ, כ  מסר המינהל בתשובתו
על השטחי  המבוני  ועל השימוש , מפות עדכניות ונתוני  על השטח המוחזק בידי בתי החולי 

 .בה 
 והיא 2002תשובה זו של המינהל כמעט זהה בתוכנה לתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 .מלמדת שלא חלה התקדמות ניכרת בהליכי  להסדרת הנושא
י על המינהל לבדוק בהקד  א  מוסדות ציבוריי  נוספי  עושי  כ, אחת המסקנות בדוח הייתה

 .ולפעול לשמירת זכויותיו, שימוש מסחרי בקרקעות ללא אישור
 נכסי  שהוקצו לתאגידי  45כי נער  סקר קרקעות לגבי ,  נאמר3בהערות ראש הממשלה לדוח
 אופ  ניצול המקרקעי  אשר אמור לבחו  את, חברת חשמל והסוכנות, ולגופי  ציבוריי  כמו עיריות

__________________ 
 .המלונית מנוהלת כיו  בידי שיבא א) נעשה בה ג  שימוש מלונאי מסחרי 2
 .בעניי& תיקו& הליקויי  לדוח, 2004אוקטובר " ' א55 המדינה הערות ראש הממשלה לדוח מבקר" 3
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שימוש בקרקע  אי', העברת הקרקע לשימושו של צד ג, התאמת השימוש למטרת ההקצאה: ביד 
  .ואול  בעת בדיקת המעקב היה הסקר רק בשלבי  ראשוניי . 'וכו

✯  
 È˙ ˘ ÁÂ„ ÈÙÏ53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ · , Â‡ ‰¯ÈÎÁ ÈÓ„ ˙Â·‚Ï Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ÏÚ

˘‰ ÔÈ‚· Ú˜¯˜ Í¯Ú È˘¯Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÚ˜¯˜· ‡·È˘Â ÔÂÈ ÎË‰ ÌÈ˘ÂÚ˘ È¯ÁÒÓ‰ ˘ÂÓÈ
Ì‰È„È· ˙Â˜ÊÁÂÓ‰. 

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Û‚‡ ÏÚÂ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ , ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ ˙ÂÏÂ·‚ ˙‡ ÚÂ·˜Ï
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÒÎ · ÏÂÙÈËÏ , È„Î Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ ÍÂ˙

È¯ÁÒÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· ÂÏ ÚÈ‚Ó‰ ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ Ï·˜È˘. 
 Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÚ˜¯˜· È¯ÁÒÓ ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ Ì‡ ˜Â„·Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ

¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ,ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ . 
‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„· , ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú ÈÎ2004‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ¯·„ ‰˘Ú  ‡Ï˘ ËÚÓÎ  .  


